
 

  

 
 



Рекомендований список освітніх ресурсів (з активними посиланнями), які 

можуть бути використані під час дистанційного навчання, у період карантину 

Вказані ресурси – безкоштовні. Серед посилань є онлайн-платформи для 

підготовки до ЗНО. На деяких ресурсах потрібно зареєструватися. 

https://disted.edu.vn.ua – навчальні матеріали близько 12 000 уроків з різних 

предметів освітньої програми 1-11 класів 

https://bbb.pmg17.vn.ua/b платформа для проведення вебінарів дозволить вчителю 

провести інтерактивний урок у реальному часі з можливістю його запису та подальших 

багаторазових переглядів. 

https://test.edu.vn.ua – система контролю знань (потрібна реєстрація учителя та 

учнів). 

https://www.osvitaua.com/youpub/ – сайт видавництва, містить навчальні ресурси; 

https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ «Цікава наука»; 

https://phet.colorado.edu/uk/simulations/category/physics – досліди з фізики; 

https://naurok.com.ua/ – для вчителів та учнів; 

https://besmart.study/ – онлайн-платформа підготовки до ЗНО; 

https://prometheus.org.ua/zno/ – здається, перший проект масових відкритих онлайн-

курсів в Україні. За посиланням – курси підготовки саме до ЗНО; 

https://www.ed-era.com/zno/ – дуже багато цікавої інформації про дистанційну 

освіту. 

https://cutt.ly/FtsrQTt – ютуб-канал вчителя фізики Павла Віктора; 

https://ilearn.org.ua/ – Проект дистанційної освіти від «Освіторії». 

 

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ: 

– Зробити цікаві тести, опитування, кросворди та комплексні завдання з готових 

матеріалів допоможе цей застосунок. 

– Готові навчальні вправи й інструменти для створення тестів, завдань. 

– Організувати клас до роботи з елементами гри можна тут. 

– Соцмережа, яка дозволяє спілкуватися вчителям та учням, об’єднавшись навколо 

навчального процесу. 

 

Також у цьому допоможуть різні навчальні платформи. Зокрема: 

Студія онлайн-освіти для школярів — EdEra 

Гейміфікована платформа для підготовки до ЗНО — iLearn 

Безкоштовна підготовка до ЗНО — Be smart. 

Онлайн-курси для школярів, студентів і дорослих — Prometheus. 

Платна платформа GIOS (математика) на час карантину надає безкоштовний 

доступ до всіх матеріалів для 5-9 класів. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdisted.edu.vn.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR0_9JHW4Y5-j6owX5sT6e5uVmnZuHZTrN8AI3bEe4z5hM6qdcMVriQSh_k&h=AT2T9cObuETh6ujR0RMt02cF3ASOKD4QEXnD7ppAbnitKOR5s70AdnrmH4-cJggfOr8zbgJgmXxzmfEzUjaTQ3tCL5vSTE-ZMX13ZL8w4wV4LLIBQZmkGefwp9jt1KvF-QjU99V1Gyg799G_vb_ncKN5YAxMbBSQNAKzh-FNz1ybxLno_6udWOiQQNkSmdlL5B8rsSASvUrTTY_pYgnwHQF0muR-BCLIBa995rSV47IYpIAcAscdjNHEwXInIlo95EgfRpKxMZp3fQaIZMX3EFbZoEfusKT8dzU0JpQEmLpocq_C7pCU0mJtTp6R9ROjya_5pC9rWqXiAITulbhzXg8G7jALKDjSfbMpHzeaO51KkOymtBO2kMmesSCV80igvAF1AL02LlSeaBdc1cD_Veu909EbNhLJQBTYOKLSkvgVNEvaflya1xQACqSAI1HagRQgh98x0E9XbWjYwwGDAnqqfvZt57BYL8TFzHgnS1X-0h2YzhQTbP-YohH0vTMpYdB8WDN_UJ-3e2rq8xaky9KpJZj55oXVjyHcQ3TlUc4ep0zz57VcjxS9eY2EVr6JwXQKrCE2XvjvFYWLxwbng-GkUJlnnCoORSn2_f9Kd_iQhuYhFtV9eio90oYyz_uImrQEOtmJ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbbb.pmg17.vn.ua%2Fb%3Ffbclid%3DIwAR3PWvhP1OO2tB0XEhUEh2aXsVAZE4P0qtn5LYceOMhav9CiJXziAsebZRg&h=AT3RDG_h5lyb_JmuWe50oFZJhjzFmhxaO9se-66mKKwg_MxNDRBAgK9coB1gPrPcVtoAWKJU86TsEFpZckC0rDP-POdwRm1i437FmkJi9p1ds4_iYJC-dzim_7UABkWxyNriTbjg3BjXeVQ_I-4bhi4PUnxXaeww14oknEHpqsjKZci46-iCilIXxfudSnkw4pzc6AU9yQ5RY6-GDct09xGJ-KXdqBc5tEszDgoTpSKgIcLLk_ya4zub4J3wowjLC1EIdDyaQCmKcuisf00ADJ4bt34Duy2eQkNKCw-4cix_ND7qml5wjGHJbcJDa4P5FQFbgPLofN0cAOp2VzRpUaUq_ZK-Qxf1BjbzPJQE-Rh2C0U7cSVxsRM6Alqn4s2OvF_k0txPN5rNlcNTA41KrFif7tiiBvzhUzfPujfRSdPvVcldfi0mJvN356UigRrtcfvaztytFEfYNV21FtzP3KoMjMVCkuU-3PWu3_cWzF0DlHs4uCJYcIJv-O0lK628a7OinAcCN3rzIfSI5zGiyed9CT8kqacaQDEljmq88Mnlr5DgjRxJxRhw0lji8gszvCYq-gC7-IYpMIpIApRe-BlSoBX2wRVbzvqtRtOkfOjhy3bO0zMimlNZKhPJf97HuFiFGXP1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftest.edu.vn.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1--wj5eo4Fwf1dHxo51FpkMmrmToChaiDPKQ0WEKV4es35qUF2bUXZ0oU&h=AT2GLGmT-AxEQH39L-cpwho52mDEGA15beN1HJwKib434n1ot3Q00EMPpb4kkZo_6MLg6ZgDEmf9RB1LfrxN2OXf_lkHlKb8fw7QW0jElNYpZLkWBx6rBaUSNsMN-862gOvNfxHTDueDViUMlHcdX3Z883bKbuBJ9z03alDgMhFynywYboSsIfmlX0E3-0iLOWlp_YAbf5fmgmO6nmp1u6MD0_WexdiujkcxUVg9qotNuYAjg9_U-YyHxbSS0rl-C2ixXb7yIFko0HMHE0o3foqPdEny7lO4ABR1HK0hSc5mSMl7Petw4vh4GgeoftaDukACIUGjdZZEStb4I6edPWXoYmoUIWr208_wl8szFxhHMg1pfJAAOvVjWL8KMQP1BVmykX2KbAbQXo03VjIaNzbp7_z8O3LD42EPSJFzP8pPlBqCZ58ddjpAW3MMWmAl4XUrHfcYYUakG31LiLzVXlHVjo7EQxpneqFo9MxfgrIiv6m8yWmaCLiVkNFKVGPwrlZ5y4TGL_ljBy1kq95oyz3qkOwFW0DmWluM_Q8p0-G9mLNhuHkife52W9wfiYgnSeLZcysrQurllnJ8EAnr271sBR_3ks3hGfvqBMMnRr9MJPl00XfIo91Z_tq9HZQLOv58GLoz
http://www.osvitaua.com/youpub/?fbclid=IwAR2hd0MNCsgl83ur-cQ-WZhtwTaBHUGUK6VfW4jSPa4_2zUjYzO3LJuJO9c
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ%3Ffbclid%3DIwAR3LwQmbvdXnOvpoyihVSWjUiuXq1R75__nlx6A-g_XEmSBRb7hLJs_O5uc&h=AT0n1UecxyANxKD0dcg4E1phv-o0dwpdXhhbSlCGz4NCCjbWrl2mVWUC8ynKI3yMgtEdI3tYIEq2N9n5w7w_3NBiLnF5uFcoJiiGyot_-UzsYnRsdFEYQfokNnQ28B5eHpdWNEan0VDkBEchoJPVTkrQkIyRd1gebRopmxLKbMkH1LozvmLYwQ-lQyqliM1XQFOTsQpQSAKTBguH4juY4NadZDDcvZ8FApcOR5Qt4URWTKfXnjohASuJ87IzaUPW8d1oaiycwlhGiUequpHB1hXu8Q4xz7hPUpoitEIrXNQZWRH0ezZQgWnItxQVF6dz26i5Ni5aj98wzLLAbH4F798kqo88JIeYf8anTtKktvTCvuvLwKF1F33KglNScZ6UurzU1aZLciBSXBl0JiHOaIhRCVrOJIv8bSfGb_n1k1etTGHsHm7uc6e_1ybOMpNhT_CFxz2STvhK3g0uwj38ua_SDihqeeRRsN0lZ4_cZsMLfTCL15AIg-TycDI0BQ-tbdF0fK4hLbkFZLI7S0iEHCGp2ipWsD90d-bMPWSJuU00lLrJZouuURK3CuJwE9eWOKMMqrjakJyMASrmWVoUjtGT3yTWjwq472FiJK2UqwBpsgzfX7j-Sckh_6c1lDcOwT87yQAY
https://phet.colorado.edu/uk/simulations/category/physics?fbclid=IwAR29gadnI15K7HH0WaqYLty7a1nGYKnVpY_yzqLA9FWZ_ZGHBhRBhIaytwI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnaurok.com.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1mPkfhbxTobnGKPU0nZg9MZk-Kuic8V1QbRlJGtAU0OPb6qPhJ04erUhY&h=AT2RzCyo03-7i7XYLdLlrCZtlUhNy3UKa2YbdtIxoB-1yYncyaiCJd1W6qtJXyfUX7as0f6-BPiUqLYVA7WzVSlALsPTuG98Qu2DJloOh_4_fKhjTEKIqAemGZGgs7NjrqfYJRQDu5O0MT2OEk5CfMW4v1homJ_KXr83a-pj72GIJJEr7q4XiZ4qa3MfviRn95qpCE0zAN4uTsjVUWRwnQ-Gw7e_1V4sUngMgPUKl3bg38ImdftySTSy20Vrki20V9hj3t-eiFCKRN21w0X-eTpQCXttlr2eFfNBNbFslc_yyLp8gP64ZL4PZfrKvZlvUlkMuUS_-Wjk_ART3qU83r7YAFeb-_A3IDbNrfXmYComUElj50fV9y0uijeLQ_9fljFT517nKMkNuGVxepodTQB7656SEIMXQPKUoejkDX21q0TKvH1akefeNJAczUlUPO6m99t6_G95FZbHFZSdU6et7tXtmMRvGRF7WyO14mkeDMlNSFkp-EJZq1neQLAF6WZL9NGgIzJ_KY4DRVjuBYmyp17TAV-kbGBYX6iPOJI0mui6j3bq3f2Gk2TW09C-zEb6Kg9o2KrqudbU9Maz9BkPPAxpRczd7oC5STMvcDvYOos9lbykWdOgIUj4rEvaJLfpZe14
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbesmart.study%2F%3Ffbclid%3DIwAR1gWppu57YmKZsLPXP2COPXSFlVSSXqNn4LOK1DGWaVuh24PLFm_LtAjTQ&h=AT3jkOylwyrOAAKfuVStTSNbtZPte9Bx2POVpc2avF_y4z_liZVaSvewYOBwhKW5ArPQBs4DwYoP4BDuQxDlH62OZbKHJDNsNitQzhhoE4XkyXcqu1YNlAjo_CjUldKgMsWYeUM66X-ya9RSF2DK0MIikVHq3JCLxM8c_xuyFZam9H7yvDdJcMbnuAfbU__A_GFngbaeatXVwI0Q4mvE2EigIMEjuFBJpyx9D0VSUct_T5kBs_CfSkuY2yy9Qgt8sqIQjoWq5mQYF1JVFbMxDLeSSO67bE5arTa6rty6Vk0eP49dRm3wBdCXFyvo2ugjIYaiycelTbgj3ZsU2omT7-OW0G35gunyj63BTOXEavBsFBfJa6-ZMQdhA1ppGv5_heCJZC8GKCH5AZDnl93OQMh6rj0M1UGQt-MV5Qvq7mPSY-jJc7RUWVqbR7mDlMEEhUkenhl2dDB1ZGAdyrIe8M5n0ajs6sWrsJch7qiF5w3tjY_KCrzVraLAM_e2b_BYz2DiaQ9oprPT1w5TR-R87cNJ6zxgEyrAmHWkpi75-F9QHZSg7VBt-rZpnBnY0Ueiq1ddkkHSE6ppm1s-6D6XCKTsEYIwYpTdLcHbPDLB469HLllurvHUdCTUTj8an-m9EjE3DecC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprometheus.org.ua%2Fzno%2F%3Ffbclid%3DIwAR2pAv0o56uWRIv0KPLdPEAh_LiCrSP8WPISOU3u8SCeJWKL6T-ORzzXN_8&h=AT0dMhDDQAPOgmm8T16FHmuWiZCET8wRD9ufao7XaGdMbjdFhSnCx_vDfQ688knlxEvu-jeTe2Wt9q_46vBVv40d53mxhDsUXPqlo9UaG3o4tsJ_LCbTpm7NOttVbUyrPUUpJxEACWy_WiU8UpQ1mYoxMpiamrw_5KzIAZkEmr3M86wICynReE7I31dKP0cpd1D8Sn_Fa6Rter035btQn5PSE-q9bUMY8dEGm8b6KruLhry-KXsKdWwl1Rdq6XXOm8KfvnEJhreWCCaZDlow0NZ_DRVpVasZ_tWXSyfEPlc1mol22QrkBOweIpd3UqvsUiFmyclaFgzVHn9zpK5teuuKd2Z1jmasxwhaBvZDjtoxf7m02gFabpW_3khPiAvnNtVDN49ELhYh1F1Uo-OIwk30O2ORh4RZSQXz03VDrIfhcw9sz_ZlP2vtFYLN-Foey1Hcc7xMfxLSEqDuiRZeewGYs-g-G6l4UGTQu98BUMRRXJZrJhUehl69_Zt5M9_EU4-9QGFuVuedpRyyvEcR_lZhEXfqcNDHM8P_fNwYELgqrl2107GctlCBuFIY5ZhmJNHIslCe1K6FNKnldQz8N10jg9vfLOgmuA4ipOgPXK2rumTKbX6L9AKtKwSck4wLVCrN0Dxi
https://www.ed-era.com/zno/?fbclid=IwAR2mC_lQzTU4jYCkH29TdRVvSMhubZH-msp2lpV_lXxTZZ2sLu8AHBwOPMc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FFtsrQTt%3Ffbclid%3DIwAR1b0l9wpMka80_ceVFLiepDAInwXvuBjPssWcwoFbSwwa5VQ7HGHSYK3-8&h=AT0Y-reZ1pbJegKFkVofIG6ywVUSGx6UzrcNIUtHRO3oT43sV2teJBcpWfKFQw6Y3e2hzp0PrcE-HOOJMC7m6oM1D7GCZo4twK2PdqeVKnuAmpsRTfI6ai7viJwdvCozAI_ZilqS_AoMT_Rrz7Sx88QeDsrNeinPtYVyAcIDcIDvHLlR8XOsz9V2O-uZCk7DRLsDPwVrSzRPQf5G9rxDvvoNe3PN4eXDOYtJ0hOBc--HfYlzw6Op8_4GdVlxa8DKS5E4ePT9iwT8pffSd30vxds3HR_RAKc5Qs_cdo592XomJow_xKetw8qiVHTNW8MJGRStWdB6g_U0g7aQvbVetfvK1kmILMh0JWvLhopxiLwRBIb6R0UPZ2omqcWLkffSA2qwEgUIdL602rWWWD164q_RjceX9IJbFJANC9SAZAATxbNC7kwt-VwZLMCUdDGyg-HNms8_bEyhbmjvv_Mw_U1HR4XQcyJioVW1PBTt1An1bqpOxBgyE5hkLH4HrZv1mBQMNaYp6i8b_OfJY6dJfkHoUpz7ojkbw058HixdVjuDgWaoGg8yCm_TPYRqHzUP69PAI0mnL_RvGZpKpWgmJAEI7jpk9mxYr8-wfIGJxVDc3gmULbWQ4e6MAvLZFTweaPKlhFSf
https://ilearn.org.ua/?fbclid=IwAR1vN87iJURhesP2S6jU8ulm9CooirwsG1UhFxLL9TuWDQp_x2-OhCQdrZk
https://onlinetestpad.com/ua
https://learningapps.org/
https://www.classdojo.com/uk-ua
https://www.classdojo.com/uk-ua
https://www.edmodo.com/
https://www.ed-era.com/
https://ilearn.org.ua/
https://besmart.study/?fbclid=IwAR1K1xT2iesR23zhX6vfx3N6sWkAuRpMsT7EhHhDZIUT6zjZD2CaCc-0C68
https://prometheus.org.ua/?fbclid=IwAR1YwYf1yJHpWLijMo42wa47Ac1-lyL0Az2qmZYRsyNY_VNPj7oXy-4EeE4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxrPOOCiqOIMmbWtE9V7i9-cCHd9NMD0sAwwnEVEGcN_fpVQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxrPOOCiqOIMmbWtE9V7i9-cCHd9NMD0sAwwnEVEGcN_fpVQ/viewform


Перелік освітніх джерел та онлайн платформ на допомогу педагогам 

в організації дистанційного навчання 

МОН схвалив використання МiйКлас в школах України  

https://miyklas.com.ua/novosti/2018/novini-za-08-2018/mon-shvaliv-vikoristannya-

mijklas-v-shkolah ukrani?fbclid=IwAR3eY6avPul8ZgIhjuK8iBGtJIYPj4a3ytvnI-

OrSxtU3SQG2UhoZbyFYD4 

Скановані підручники та відеоуроки 

Система e-pidruchnyky.net забезпечує широкий законний доступ до цифрових 

копій підручників, які використовуються у навчальному процесі загальноосвітніх 

шкіл України. 

Електронні версії підручників для 9 класу 

Скановані підручники 

8 клас Генеза (і 7 клас) 

Віртуальні лабораторії 

Вільна шкільна бібліотека 

Всі шкільні підручники (читати онлайн) 

Підручники 

Підручники з сайту Інституту модернізації змісту освіти 

Відео-уроки української мови 

MozaBook – мультимедійні уроки 

Безкоштовні відеоуроки від Топ Школи з математики і фізики (українською і 

російською мовою) 

Видавничий дім “Освіта” 

35 музеїв онлайн 

Безкоштовні мобільні додатки для STEM 

Додатково 

Найбільша електронна бібліотека 

Колекція відеоуроків 

Всі електронні підручники для 10 класу (від School Champion) 

Мозаїка 

Цифрові лабораторії (elizlab, einstein, https://dixi.education/) 

Фізика і STEM Воронкін О. 

Профорієнтація 

 

Загальні ресурси підготовки учнів 

– Відкриті масові безкоштовні онлайн курси підготовки до ЗНО (математика, 

фізика, хімія) 

– Міжнародний проект Міксіке 

https://miyklas.com.ua/novosti/2018/novini-za-08-2018/mon-shvaliv-vikoristannya-mijklas-v-shkolah%20ukrani?fbclid=IwAR3eY6avPul8ZgIhjuK8iBGtJIYPj4a3ytvnI-OrSxtU3SQG2UhoZbyFYD4
https://miyklas.com.ua/novosti/2018/novini-za-08-2018/mon-shvaliv-vikoristannya-mijklas-v-shkolah%20ukrani?fbclid=IwAR3eY6avPul8ZgIhjuK8iBGtJIYPj4a3ytvnI-OrSxtU3SQG2UhoZbyFYD4
https://miyklas.com.ua/novosti/2018/novini-za-08-2018/mon-shvaliv-vikoristannya-mijklas-v-shkolah%20ukrani?fbclid=IwAR3eY6avPul8ZgIhjuK8iBGtJIYPj4a3ytvnI-OrSxtU3SQG2UhoZbyFYD4
http://e-pidruchnyky.net/
https://osvita.ua/school/textbook/9klas/
https://mega.nz/#F!6EYiiBDA!SAUrHDpruhrWYlhR3ItTXQ!DAQ2BR7b
http://www.geneza.ua/shop_content.php?coID=915
http://www.znanius.com/4052.html
http://schoolbooks.org.ua/
http://4book.org/uchebniki-ukraina
http://mta.ua/stat/pidruchniki_dlya_shkoli?utm_source=FB&utm_medium=post&utm_campaign=pidruchnyky
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/683
https://mriya-urok.com/categories/ukrayinska-mova/
https://edpro.com.ua/mozaik
https://www.youtube.com/channel/UCugp2JTHik6cdFxs1GbEOGg
https://www.youtube.com/channel/UCugp2JTHik6cdFxs1GbEOGg
http://www.osvita-dim.com.ua/index.php?form_page=8000
http://www.interior.ru/design/art/5786-35-muzeev-mira-kotorye-mozhno-posetit-onlajn.html?fbclid=IwAR02rkTJIBd0dyW0_elE98jxEJ7RHl7YeF7bb5HsZxDj9rq1jvJ1nyxp-lA
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http://lviv.miksike.net/


– https://www.ed-era.com – онлайн-курси та супроводжувальні матеріали широкого 

профілю. 

– Гіпермаркет знань—повна і багаторівнева матриця кейсів. Кожен може додати 

свій внесок як у Вікіпедії. 

– Уроки для школярів онлайн (відео уроки) 

– Книги Гугл (підручники, задачники, посібники, книги) 

– Академія Гугл 

– Інтерактивні вправи learningapps 

– Безкоштовні онлайн курси 

– Дистанційна підтримка освіти школярів 

–  STEM освіта (5 каналів Ютюб) 

– Безкоштовні курси (фізика, математика) 

– Мала академія наук учнівської молоді 

– Географічна гра 

– Навчальні матеріали про технологічні інновації (уроки) 

 

Тестування 

ЗНО онлайн 

Підготовка до ЗНО (за темами, всі предмети) 

ЗНО (Львів, за темами) 

Підготовка до ЗНО (дистанційні курси, тести, ІКТ), 

Онлайн-тестування “Тесторіум” – тестування ЗНО 

Онлайн-тестування “Майстер-тест” 

Підготовка до ЗНО 

Створення Гугл тестів (з виставленням оцінок) Відеоінструкція 

7 платформ для створення тестів 

ЗНО з історії 

ДПА з математики 

Тестові платформи 

9 платформ для створення тестів 

Вікторини Quizizz 

Алгоритм роботи з Plickers 

OnlineTest Pad – конструктор тестів, опитувань, логічних завдань 

 

Ресурси для електронного навчання 

Допомога вчителю (ресурси дистанційного навчання) 

1. Доступна освіта 

В умовах глобалізації та інформаційного суспільства якісна освіта стає доступною. 

Ця платформа створена для того щоб, надати можливість українським дітям і молоді 

https://www.ed-era.com/
http://edufuture.biz/
http://www.mriya-urok.com/
http://books.google.com.ua/
https://scholar.google.com.ua/
http://learningapps.org/
http://universarium.org/
http://disted.edu.vn.ua/
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https://www.geoguessr.com/
http://thefuture.news/school/
http://zno.osvita.ua/mathematics
https://iznotest.info/
http://93.178.252.244:8080/
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https://osvita.ua/school/certification/dpa-starshaya-shkola/46137/
https://blog-amanis.blogspot.com/p/blog-page_25.html
http://abetkaland.in.ua/programy-dlya-stvorennya-testiv-dlya-uchniv/
http://marinakurvits.com/quizizz/
http://osnova.com.ua/items/item-november-2017/
https://onlinetestpad.com/ua
https://dostupnaosvita.com.ua/distance-education/korisni-posilannya


незалежно від місця проживання здобути українську освіту. Держава надає можливість 

здобути освіту екстернатом, а ми – вивчити українську мову і літературу та історію 

України, підготуватися до Державної підсумкової атестації та ЗНО з цих предметів. 

Відеоуроки з української мови та літератури + історія України 

2. Електронна освітня платформа «МійКлас» пропонує широкий спектр 

матеріалів — завдання, теорія та тести у шкільних предметах. Кожне завдання має 

кроки розв’язання, таким чином учень може самостійно вивчати предмет і вчитися на 

своїх помилках. 

3. Каталог електронних освітніх ресурсів (усі шкільні предмети) 

Сайт містить розробки презентацій, відео та конспектів до уроків, що створюють 

педагоги столиці під час навчання на курсах підвищення кваліфікації в Інституті 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

У дистанційних курсах сайту 

Інформатика – ДистОсвіта ви знайдете: 

– навчальні матеріали: презентації, статті, уроки, посилання та відео-ролики 

відповідно до теми заняття; саме такими мають бути сучасні електронні підручники 

– інтерактивні завдання, вправи та тренажери – ними можна скористатись як для 

класної, так і самостійної чи домашньої роботи 

– практичні роботи із можливістю перевірки та коментування вчителем; переважна 

більшість практичних робіт містить різнорівневі та творчі завдання 

– онлайн тестування з миттєвою перевіркою; тести містять запитання різних типів 

та мультимедійні об’єкти, вимагаючи не механічного відтворення, а креативного 

застосування знань 

 

Онлайн курси для ефективного дистанційного навчання 

Безкоштовний доступ навчання на платформі GIOS 

МІЙ КЛАС 

ПЛАТФОРМА “ПРОМЕТЕУС” 

Фонд «Відкрита політика» 

ПЛАТФОРМА “оСВІТНІЙ МАРАФОН” 

 

Нова українська школа” зібрала кілька десятків онлайн-інструментів, 

які допоможуть учителям та батькам зайняти дітей навчанням під час карантину. 

БЕЗКОШТОВНІ 

1. Prometheus 

На платформі є близько 100 безкоштовних онлайн-курсів. Серед яких: 

курси підготовки до ЗНО; 

курси з англійської мови; 

https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons
https://miyklas.com.ua/p
http://urok.ippo.kubg.edu.ua/
http://ippo.kubg.edu.ua/
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https://dystosvita.gnomio.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxrPOOCiqOIMmbWtE9V7i9-cCHd9NMD0sAwwnEVEGcN_fpVQ/viewform
https://miyklas.com.ua/p?fbclid=IwAR3gBA98_SeEyj4eHnp8JVetp8KwCtQ827OMKePM26A5s0tAp4-vNtpA1hA
https://prometheus.org.ua/courses-catalog
https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons
https://vseosvita.ua/news/putivnyk-po-google-classroom-iak-orhanizuvaty-navchalnyi-protses-u-virtualnomu-prostori-4570.html?fbclid=IwAR35xFXGHkvo9EMS3cgp6Nq3efQ_S0uI9W1wVi0q6xfP_xrynf2uyETO0OQ
https://prometheus.org.ua/courses-catalog/
https://prometheus.org.ua/zno/
https://prometheus.org.ua/english/


курси для освіти сучасного вчителя. 

2. ЕдЕра 

Тут ви знайдете 47 безкоштовних курсів на найрізноманітніші теми. ЗОКРЕМА: 

курс з механіки; 

курс з історії “Зародження української нації” та “Історія України в 

історіях” (повний курс з історії України для підготовки до ЗНО); 

курс з математики: “Арифметика, рівняння та нерівності”; 

курс про права людини в освітньому просторі; 

курс з англійської; 

курс з біології. 

3. iLearn 

Тут можна безкоштовно пройти онлайн-підготовку до ЗНО з основних предметів із 

київськими репетиторами. На платформі також є тести і відеолекції. 

4. Цікава наука 

Це YouTube-канал із короткими науково-популярними відео з фізики, астрономії, 

біології, географії та математики. Тут ви дізнаєтеся, звідки беруться нові віруси, чи 

існує час насправді і чому коти так дивно поводяться. 

5. Клятий раціоналіст 

Ще один YouTube-канал, який пропагує раціоналізм та спирається на наукові 

дослідження. Тут ви знайдете відповіді як на несподівані, так і на очікувані запитання. 

Наприклад, чому не треба проходити щодня 10000 кроків, що насправді відбувається, 

коли ви засмагаєте і чи можна посивіти від стресу за одну ніч. 

6. Geek Journal 

Канал, який допоможе бути в курсі справ у світі кіно, адже тут виходять огляди 

українських та світових фільмів. Можна поспостерігати і повчитися, як весело 

аналізувати і обговорювати кіно. 

7. Ukraїner 

Це мандри Україною, де вам покажуть країну з неба (це відео вже переглянули 

більше 700 тисяч разів), познайомлять з українськими болгарами та горюнами і звозять 

у гості до рідних міст Христини Соловій, Jerry Heil та alyona alyona. 

8. Matific 

Безкоштовний ресурс для вивчення математики в ігровій формі для учнів 1-6 

класів. Учні можуть вирішувати задачі, проходити тести, досліджувати математичні 

концепції та прийоми. Matific дозволяє відстежувати успіхи всіх учнів через звіти в 

реальному часі (для цього потрібно заповнити форму). 

9. #Живі письменники 

Це інтерв’ю із сучасними письменниками й письменницями, де вони розповідають 

про дитинство, знайомлять із книжками, відповідають на запитання. До відео 
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розроблені методичні рекомендації. У них є завдання не лише з мови та літератури, а й з 

математики, інформатики, дизайну та технологій і навіть образотворчого мистецтва. 

Для роботи потрібно, щоб: 

дитина подивилася ролик про письменника чи письменницю (усі відео тут); 

ви завантажили методичні матеріали та обирали, в якій галузі вам допомагатимуть 

письменники та їхні книжкові герої (усі методичні матеріали тут). 

10. Куншт 

Це український науково-популярний журнал. Тексти можна як читати, так 

і слухати онлайн. Деякі супроводжуються відео (англійською). Стане у пригоді для 

учнів старших класів. 

11. Щоденні завдання від освітнього дитячого табору JAMM 

Відстежуйте нові завдання за хештегами #JAMMonline #JAMMDiscovery у 

Facebook. Там ви знайдете кілька рубрик: “Питання дня”, “Do it yourself”,“Fun & smart”, 

“Movie of the day”, “Challenge yourself”, “Smart games”. 

12. Duolingo Це сервіс для вивчення англійської за допомогою інтерактивних вправ 

з елементами гри. На платформі одразу видно, які завдання виконано правильно, а які – 

ні. 

13. Книга-мандрівка 

Український мультсеріал, створений на основі бестселера “Книга-мандрівка. 

Україна” про всесвітньо відомих українців та події, про які в нас не завжди добре 

знають. Одна з найпопулярніших серій на каналі – “Як одесит світ від холери врятував”. 

Її переглянули вже майже 250 тисяч разів. 

14. Childdevelop 

Генератор практичних завдань, який дозволяє створювати та роздруковувати 

завдання для дітей різного віку з математики, читання та письма. Наприклад, прописи, 

анаграми, завдання на додавання чи віднімання. 

15. Отримання знань 

Цей сайт створили у Вінниці спеціально для дистанційної освіти зі шкільних 

предметів. Щоб отримати доступ до всіх матеріалів і зберігалися результати навчання – 

потрібно зареєструватися. 

16. Математика на Khan Academy 

Це українська версія навчальних відео популярної освітньої платформи Khan 

Academy. Тут можна знайти уроки з геометрії, тригонометрії та алгебри. 

17. У класі 

Безкоштовні відеоуроки з математики від 5 до 11 класу (алгебра, геометрія і 

стереометрія). Формат навчання максимально наближений до реального: вчитель 

пояснює теми біля дошки. 
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18. Формула 

Сайт, де можна почитати теорію з арифметики, алгебри, геометрії і тригонометрії, 

подивитися анімовані графіки і перевірити себе за допомогою онлайн-калькуляторів. До 

уроків прикріплені документи із завданнями (разом із відповідями). 

19. LearningApps 

Сервіс доступний англійською і російською мовами. У ньому є завдання з 

природничих наук, англійської та інших іноземних мов, математики, історії тощо. 

20. Quzizz 

Англомовний сервіс для розробки вікторин. Для роботи потрібно зареєструватися. 

На сайті є чимало готових україномовних тестів із різних предметів та тем. 

21. Студія коду 

Це – курси з інформатики для дітей 4-18 років. На платформі є відео, плани уроків і 

завдання. Частина матеріалів – англійською мовою. 

22. OpenTheatre 

Це сучасний український театр онлайн. Тут можна побувати за лаштунками 

українських театрів і подивитися вистави: наприклад, “Сто тисяч” від Театру на Подолі 

чи “Парадокси злочину” за мотивами роману “Злочин і кара” і розповіді Гілберта 

Честертона “Парадокси містера Понда”. 

  

 

http://formula.co.ua/uk/content/power.html
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://studio.code.org/courses
https://www.youtube.com/channel/UCyaRd88DJGsu0_PJ-n_2CRw/about
https://www.youtube.com/watch?v=OKkfR8fjI7w&list=PLEilidX8E_NPnUrSetmRfONI_cLNL6tAj
https://www.youtube.com/watch?v=W0hntuQn-UA
https://www.youtube.com/watch?v=DJQxBxzF9bE

